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RESUMO 

 Na História da Educação, alguns métodos se tornam fatores fundamentais por 
provocarem e influenciarem nas práticas educativas escolares. A análise de suas 
formulações teóricas contribui para ampliar a compreensão acerca do desenvolvimento 
histórico das teorias da educação e das práticas educativas escolares, permitindo uma 
reflexão sobre conceitos centrais dessas teorias. Nesta perspectiva o presente artigo tem 
como objetivo apresentar uma síntese dos métodos de ensino no Brasil e como esse 
processo passou a ser denominado, entre nós, a partir do início do século XIX, uma vez 
que, a partir da proclamação da República, iniciou-se o processo sistemático de 
escolarização das práticas de leitura e escrita. 

Palavras-Chave: Historia da Educação, Educação, Método de Ensino, Modelo 
Educacional. 

ABSTRACT 

In History of Education, some methods become key factors to cause and influence on 
educational practices in schools. The analysis of their theoretical formulations 
contributes to deepening the understanding of the historical development of theories of 
education and educational practices in schools, allowing for reflection on core concepts 
of these theories. In this perspective the present article aims to provide a summary of the 
methods of teaching in Brazil and how this process came to be known among us, from 
the early nineteenth century, since, from the proclamation of the Republic, began is the 
systematic process of education in the practice of reading and writing. 
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SÉCULO XIX E A LEI DO IMPÉRIO  

Na História da Educação Brasileira a primeira grande ruptura travou-se com a 

chegada mesmo dos portugueses ao território do Novo Mundo. Os portugueses 

trouxeram um padrão de educação próprio da Europa, onde convém ressaltar que a 

educação que se praticava entre as populações indígenas não tinha as marcas repressivas 

do modelo educacional europeu.  Quando os jesuítas chegaram por aqui eles não 

trouxeram  somente a moral, os costumes e a religiosidade européia; trouxeram também 

os métodos pedagógicos. A história dos métodos de ensino liga-se a historia da 

Educação da humanidade, e tão intimamente que não se pode falar de um sem falar 

também da outra. (Oliveira, 2003, p.231). 

Este método funcionou absoluto durante 210 anos, de 1549 a 1759, quando uma 

nova ruptura marca a História da Educação no Brasil: a expulsão dos jesuítas por 

Marquês de Pombal.  Na verdade não se conseguiu implantar um sistema educacional 

nas terras brasileiras, mas a vinda da Família Real permitiu uma nova ruptura com a 

situação anterior.  A educação, no entanto, continuou a ter uma importância 

secundária. Com a Proclamação da República aconteceram várias reformas e junto delas 

a criação das, Leis do Império que apresentam as bases da Instrução Pública. Por meio 

dela constata-se, por exemplo, que é condição sine qua non recuperar a Lei de 15 de 

outubro de 1827, para analisar que sua importância reside não só no fato de ser a 

primeira Lei, mas também porque foi a única Lei Geral para a Instrução Pública relativa 

ao ensino elementar, da Independência até 1946. Com esses pressupostos, estabelecidos 

fora e dentro da esfera educacional, é possível compreender como o interesse por 

métodos foi ganhando espaço e consistência nos discursos parlamentares e no exercício 

do ofício entre os professores, a ponto de os métodos pedagógicos serem considerados 

como a “alma do ensino”. Entende-se que os métodos de ensino e de aprendizagem são 

expressões educacionais.  

A palavra Método vem do latim, methodu - Gr. méthodos, que significa caminho 

para chegar a um fim; conjunto de procedimentos técnicos e científicos; ordem 

pedagógica na educação; sistema educativo ou conjunto de processos didáticos. Assim, 

ao abordar métodos de ensino e de aprendizagem, trata-se de um caminho para se 

chegar ao objetivo proposto. No caso específico da educação escolarizada, o fim último 

seria a aprendizagem do aluno de maneira eficaz.  
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Diante disso, os métodos deveriam  propiciar ao aluno aprender de maneira 

eficiente os conteúdos culturais sistematizados pela humanidade, bem como a 

aprendizagem de valores, comportamentos e ações úteis à sociedade em cada momento 

histórico. 

MÉTODO DE PESTAZOLLI  

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), educador suíço, nasceu em Zurich, 

pertenceu a esse ambiente intelectual e vivenciou momentos significativos da historia 

do pensamento alemão, particularmente a formação, em 1815, da “Confederação 

Germânica”, tendo participado de movimentos de reforma política e social. Pestalozzi 

chamou a atenção do mundo por sua ação como mestre, diretor e fundador de escolas. 

Suas idéias demarcaram uma vertente da pedagogia tradicional denominada Pedagogia 

Intuitiva, cuja característica básica é oferecer dados sensíveis à percepção e observação 

dos alunos.  

Essa pedagogia fundamentava-se na psicologia sensualista, cujos representantes 

afirmavam que toda a vida mental se estrutura baseando-se nos dados dos sentidos. Tal 

como Rousseau, Pestalozzi concebia a educação como processo que deve seguir a 

natureza e os princípios da liberdade, da bondade inata do ser e da personalidade 

individual da criança. Concebia a criança como um organismo que se desenvolve de 

acordo com leis definidas e ordenadas contendo em si todas as capacidades da natureza 

humana reveladas na unidade entre mente, coração e mãos. Defendeu a educação não-

repressiva, o ensino como meio de desenvolvimento das capacidades humanas, o cultivo 

do sentimento, da mente e do caráter. Seu propósito era descobrir leis que propiciassem 

o desenvolvimento integral da criança e para isso concebeu uma educação com as 

dimensões intelectual, profissional e moral, estreitamente ligadas entre si 

(Pestalozzi,1946,p.16).  

 Por isso o mais importante não é ensinar determinados conhecimentos, mas 

desenvolver a capacidade de percepção e observação dos alunos. Esse princípio não era 

novo, mas Pestalozzi acrescentou-lhe o método prático didático, recomendando que nas 

primeiras experiências de aprendizagem os objetos devem preceder as gravuras e estas 

devem vir posteriormente auxiliando a criança na transição para o desenho, a escrita e a 

leitura. Isto equivale a partir dos objetos e das impressões e depois chegar ao 
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pensamento ou idéia. Os sentidos devem entrar em contato direto com os objetos. 

Depois, o conteúdo do objeto observado se expressa em palavras permitindo a atividade 

mental. Segundo Pestazolli,a doutrina tornou-se,pois como que o eixo em torno do qual 

giravam  todos os povos ávidos de reformar a sua educação.E isto por certo uma prova 

de excelência da mesma doutrina. O método ainda,sofreu muitas modificações devidas 

ao caráter ,costumes e talvez ao gosto dos povos que o adotaram. (Oliveira, 2003, 

p.236). 

Por isso é que a base do método intuitivo de Pestalozzi é a “lição das coisas”, 

acompanhada de exercícios de linguagem para se chegar às idéias claras. O método da 

“lição de coisas” caracteriza-se por oferecer dados sensíveis à observação, indo do 

particular ao geral, do concreto experienciado ao racional, chegando aos conceitos 

abstratos. Daí a ênfase ao contato direto com a natureza, à observação da paisagem, ao 

trabalho de campo como pressupostos básicos do estudo. O professor deve buscar seu 

material no próprio meio que envolve o aluno, em uma situação real (Pestalozzi,1946).  

A principal crítica à Pedagogia Intuitiva é quanto à posição passiva do aluno na 

assimilação dos conhecimentos transmitidos por meio da utilização dos sentidos. As 

operações efetivas são executadas somente pelo professor ou, no máximo, por um aluno 

chamado diante da classe. O concreto é mostrado, apresentado, demonstrado, mas o 

aluno não age sobre ele, não o integra plenamente. Aprender, então, significa o aluno 

tirar uma cópia da explicação dada pelo professor, memorizar os resumos, definições, 

conceitos, tais como lhe foram dados e aplicar os mesmos procedimentos para achar 

soluções. Conseqüentemente para Pestalozzi ,a educação tem como finalidade, o cultivo 

a mente, ao sentimento e ao caráter, para ele ainda o centro desse método e o professor e 

o ensino onde ele é  praticado com a promoção da percepção das coisas, dos objetos 

naturais, por meio do contato direto e da intuição, para ele ainda o conhecimento é  a 

organização das percepções sensoriais que são  obtidas na relação das coisas,  e 

aprender é um processo espontâneo e uma atividade livre. 

MÉTODOS DE ENSINO LANCASTER 

O mentor do Método Lancasteriano foi Joseph Lancaster (1778-1838), inglês, 

defensor confesso da nobreza e membro da seita dos Quaker. Em 1798 estabeleceu, sem 

financiamento público, em um subúrbio londrino o Borough Road, uma escola para 
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filhos da classe trabalhadora. Com muitos alunos e pouco dinheiro, Lancaster se viu 

diante de uma situação em que não queria perder os discípulos conquistados mas 

também não tinha recursos para mantê-los, como ele mesmo afirma: “[...] estava ansioso 

para encontrar uma maneira que me permitisse aumentar a utilidade da instituição sem 

aumentar minhas próprias despesas”.De início, uma das saídas que encontrou para 

manter sua escola repleta de crianças foi a de adotar algumas das práticas pedagógicas 

de Bell4, como ele mesmo afirma em diferentes passagens de seu texto, e que foram, aos 

poucos, aperfeiçoadas em seus procedimentos e em seus princípios, adquirindo a forma 

lancasteriana de ser.  

É necessário ressaltar que, apesar de Lancaster ter assumido publicamente que 

por diversas vezes fez uso de “dicas” úteis do método do pastor, eles divergiam em 

questões fundamentais sobre a instrução pública e sua generalização. No que tangia às 

matérias e aos conteúdos que deveriam ser ensinados, a proposta pedagógica de 

Lancaster também diferia da proposta de Bell. Para o primeiro a instrução deveria 

promover não só a leitura, mas também a escrita, a numeração e as contas, para as 

classes menos favorecidas. 

O poder disciplinar por meio do Método Lancasteriano vai incidir gerenciar e 

controlar a ação dos homens que não estão ajustados à ordem  social. Dessa forma, o 

poder do soberano e das disciplinas se constituiu em um  mecanismo de poder mais 

geral, não só na neutralização dos perigos, como também e fundamentalmente, 

fabricando, nas escolas e nas forças militares, homens úteis para o Brasil, neste período 

de investigação, o do Império Brasileiro. 

 A lei de 1827 oficializou, no país , o método Lancasteriano.De 
origem Britânica,datando dos fins do século XVIII, e popularizado 
na França pela monarquia da  Restauração, esse método visava a 

                                                 
4 Andrew Bell (1753-1832), escocês, como diretor do Asilo Militar de Egmore, em Madras, na Índia, 
destinado a meninos órfãos, criou diversos procedimentos didáticos para viabilizar sua tarefa pedagógica 
que acabaram por constituir um método de alfabetização que incorporou, no aspecto prático, alguns 
recursos e procedimentos pedagógicos provenientes da região, como a escrita com os dedos, na areia. Bell 
pretendia, por meio da educação da juventude, formar bons alunos, bons homens e bons cristãos, e para 
isso era necessário evitar perda de tempo na escola, fornecer aos estudantes condições de satisfação 
pessoal e, a todo custo, procurar manter a atenção em objetivos absolutamente adequados. Bell buscava, 
no exercício pastoral, desenvolver e formar “hábitos de diligência, trabalho, verdade e honestidade”. 
Desejava instruir as pessoas que estavam sob sua responsabilidade religiosa nos conhecimentos úteis, 
para melhor atender aos interesses individuais, bem como para melhor servir ao Estado ao qual 
pertenciam; esses dois propósitos não eram pensados separadamente.  
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atender à falta  de professores capacitados e oferecer um ensino 
menos dispendioso.Consistia em o professor ensinar a lição a um 
grupo de alunos mais adiantados e inteligentes, que ensinavam aos 
colegas mais atrasados, divididos em pequenos grupos. Um só 
professor podia assim assistir a uma classe de centena de alunos. 
Surgia a figura do decurião, precursor do atual monitor. Teria sido 
Euzébio Vanério, baiano ligado à vida de Sergipe a partir da 
autonomia política, o primeiro a utilizar , no Brasil, o método 
lancasteriano desde 1817,” com grande proveito de seus 
ouvintes”segundo sua afirmativa em oficio a D. Pedro I, de 1825, ao 
lhe oferecer a Memória concernente ao Ensino Mútuo 
((NUNES,1984 –pág. 40). 

A organização do tempo escolar e a distribuição das atividades 

pedagógicas, era de aproximadamente 5 horas, divididas entre o período da manhã e da 

tarde.Neste  processo de avaliação formava o individuo competitivo. A competição era 

incentivada com recompensa aos alunos, dentro desse sistema constituía que os alunos 

avaliavam-se mutuamente e continuamente, quando estavam  realizando as tarefas de 

leitura entre outros. Para ele a avaliação dava-se quando o mestre chamava seis alunos 

de cada vez, por classe, e verificava a dominação dos saberes de sua série. Em relação 

ao conteúdo: O ensino da aritmética era o domínio da escrita dos números de 1 a 9, 

conhecimento das primeiras tabuadas ou combinações das primeiras quatro regras 

ficassem decoradas na memória:Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão,demais 

Matérias pedagógicas:livro de soletrar, bilhetes de acusação e de vergonha, títulos de 

classes e outras.Em seu método consistia que um mestre instruía até 1000 alunos ,por 

vez. 

A função do monitor não era ensinar ou corrigir os erros, mas sim  de coordenar 

para que os alunos se corrigissem entre si. A estrutura física exigia uma única sala 

quadrada, longa e bem ventilada, com uma plataforma elevada, com uma escrivaninha 

de onde o professor avistava todos os alunos.  

Reflexo das novas concepções pedagógicas que fermentavam no Brasil, já 
influenciadas pelo pragmatismo norte-americano, é o que explicava o 
art.74: “O professor procurará tornar o ensino o mais prático possível, 
fazendo conhecer os objetos, as suas qualidades, a sua organização, e 
partindo sempre do concreto para o abstrato;prescindirá de perturbar a 
inteligência do aluno com o ensino de muitas regras,procurando despertar-
lhe a faculdade da atenção,por meio do interesse pelo objeto 
estudado.Usará um linguagem clã, mas clara e precisa, que familiarize a 
inteligência do aluno com o assunto. (NUNES,1984 -p. 144). 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 7 

Os monitores também eram responsáveis pela organização geral da escola, pela 

limpeza e, fundamentalmente, pela manutenção da ordem  e da civilização. Achava que 

assim tolhia-se as revoltas populares. Em oito meses os alunos deveriam  ler, escrever e 

contar as quatro operações. Como recurso utilizava pequenas tabuas com areia onde os 

alunos escreviam. As lousas pequenas serviam para escrever, as lousas grandes para ler 

e os livros eram abolidos. O método baseia-se no ensino oral, na repetição e, 

principalmente, na memorização, porque acreditava que a inibia a preguiça, a 

ociosidade, e aumentava o desejo pela quietude.  

O Método previa castigos, os  modos e instrumentos de castigos eram variados. 

Muitos castigos eram morais, utilizados conforme as faltas disciplinares dos alunos. Os 

castigos nunca eram repetidos. O Método foi aplicado em diversas partes do globo, 

desde a Inglaterra, onde o quaker iniciou o seu emprego, até a Suécia, Peru e Rússia, 

passando por Portugal, Chile e Brasil. 

MÉTODO DE LA SALLE 

Jean Batist de La Salle (1651-1719),  sacerdote  da  ordem  nobiliar,  

profundamente  religiosa,nasceu na cidade de Reims, na França, no ano de 1651. Era 

descendente de família ligada à nobreza, com antepassados que lutaram nas Cruzadas. 

Doutorou-se em Filosofia e em Teologia nas Universidades de São Suplício e Sorbonne, 

respectivamente, adquirindo assim  importante cabedal teórico que muito o iria auxiliar 

mais tarde na tarefa que assumiu: a da educação.João Batista de La Salle, apesar de ser 

filósofo e teólogo, e não ser pedagogo, teve uma contribuição muito importante para a 

pedagogia do seu tempo. La Salle propunha unir religião e instrução como condições 

para formar um homem integro, deixou: a formação de professores.  

Ao assumir as escolas, não havia uma preparação específica para dar aulas; os 

professores eram simplesmente pessoas que sabiam um pouco mais e se dispunham a 

ensinar esse pouco que sabiam, sem preparação anterior; alguns até mesmo porque não 

tinham outro emprego. Cobravam para isso, pois não havia, por parte do governo de 

Luis XIV, uma política pública de educação. Porém, pessoalmente, na sua maioria, 

eram  pessoas rudes, que nada sabiam da arte de ensinar. La Salle fundou uma obra que 

chamou de “Seminário para mestres rurais”, destinado a preparar esses professores. 

Antes disso, porém, já havia reunido um grupo deles em sua própria casa, em regime de 
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internato, para dar-lhes a educação e a instrução necessária. Outra contribuição foi a 

propagação das chamadas “classes simultâneas” ,dotado de uma inteligência um  tanto 

incomum, criou o  plano  pedagógico esboçado em uma  minuciosa  organização das  

escolas e  um  programa didático que previa leitura e escrita da língua  materna, as 

quatro  operações  aritméticas  e  catecismo,  acompanhado  de  uma  formação  

técnico-científica  de  caráter profissional. 

  Esse ensino se caracterizava como simultâneo pelo fato dos alunos da mesma 

aula ou secção  receberem  ao  mesmo  tempo  a  mesma  lição e  também  por  fazer  

junção  da escrita  e da  leitura.  Neste ensino, convém interrogar os meninos, um  

depois  do  outro,  sem  seguir uma  ordem  muito  regular.  Nesse método, professor o 

principal agente do ensino, mas poderia utilizar alunos como seus ajudantes ou 

monitores. O ensino era coletivo e apresentado a grupos de alunos reunidos em função 

das matérias a  ser  estudada,  não  se  destinava  a  um  único  aluno,  como  se  disse,  

mas  podia  atender  a cinqüenta  ou  setenta  ao  mesmo  tempo.   

Em nível de estrutura, o modo simultâneo comportava  três  classes  
sucessivas.  A primeira  era  consagrada    leitura,  estando  dividida 
em  subgrupos  constituídos  segundo  o  grau  de  adiantamento  dos  
alunos  que  terminavam  a aprendizagem.  A segunda classe  recebia  
os  alunos  que terminavam a  leitura e destinava-se a  aprendizagem  
da  escrita,  na  qual  eram  trabalhados  os  modelos  de  caligrafia. 
Na  terceira classe, em  que  o número de alunos era  bastante 
reduzido, eram abordadas as matérias  mais complexas como a 
gramática, ortografia e calculo.  Segundo Lesage,  esse  modo  
apresentava  grandes  desvantagens  pelo  fato  de dispender  muito  
tempo  com  as  tarefas  determinadas.  Quatro  anos  eram  
suficientes  para  a classe  aprender  a  ler  e  ter  alguma  chance  a  
fim  de  passar  para  a  segunda.  A monótona repetição das tarefas e 
a  pobreza  dos  programas  suscitavam  aborrecimentos,  distrações  
e sanções. (Siqueira, 2006, pág.22) 

Embora não tenha sido invenção sua, foi nas escolas de La Salle que tiveram 

grande impulso, todos que as procurassem, ricos e pobres, dando preferência a esses 

últimos. A ninguém cobrava nada, o que muitas vezes provocou a ira de seus 

concorrentes. Toda a obra vivia de doações. Desenvolveu um método todo especial, que 

valorizava de maneira especial a pessoa do educando. Era um método altamente 

humanista, e que incentivava o professor a conhecer  individualmente cada um dos 

alunos, para saber a melhor maneira de trabalhar com cada um deles.  
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Isso era feito em forma de relatórios, que eram apresentados ao diretor da escola 

que se encarregava de fazer a devida comparação entre os anos anteriores e o atual e 

verificar se houve ou não crescimento (cf. LA SALLE, 1997, p. 143). 

Em suas escolas, um dos ideais mais importantes era a integração do educando à 

Como vimos anteriormente, a estética é considerada como aquilo que pode ser 

conhecido pelos sentidos. Pode existir, assim, uma estética do sucesso e uma estética do 

fracasso, por exemplo. Não refere-se apenas àquilo que é belo, senão às diversas 

situações do cotidiano. 

A educação não pode vir separada do senso estético. Ele é necessário para que 

haja uma educação de qualidade ao lado da valorização humana do educando. Enquanto 

escola, é importante estar atento a esse senso de “decência e boniteza”. 

Na pedagogia de La Salle, essa noção aparece muito claramente na sua maneira 

de conduzir a escola, para que ela funcione bem. Essa era uma de suas principais idéias: 

fazer com que a escola funcione bem, da manhã à noite, com clareza como deve ser uma 

escola “bonita”. Além disso, a força da espiritualidade na formação dos alunos, ou seja, 

coerência com os pensamentos e sentimentos religiosos da época: ida à missa todos os 

dias, orações com os alunos nas classes, a lembrança constante da presença de Deus 

entre os alunos, tudo isso demonstrava que La Salle estava de acordo com seu 

tempo.Em relação aos castigos físicos, que não eram proibidos, uma vez que sua prática 

era extremamente comum nas escolas da época, o senso de estética aparece em um 

verdadeiro rol de aplicações dos mesmos: quando se devia e quando não se devia aplicá-

los, evitando-os sempre que possível, e orientando sobre a forma correta de fazer para 

que os alunos fossem castigados, e não machucados. 

Ainda num  período em que o ensino popular não existia, João Batista de La 

Salle foi o verdadeiro fundador da escola popular elementar; fundador da primeira 

escola de magistério (de preparação de professores para o ensino fundamental), de 

ensino secundário profissional, criação de cursos noturnos e dominicais para 

trabalhadores e aprendizes, e também internato para condenados pelos tribunais. E 

ainda, foi um verdadeiro revolucionário em metodologia: introduziu, com sucesso, o 

método de alfabetização simultânea e exigia de seus mestres que dessem atenção às 

dificuldades de aprendizagem de seus alunos e atendessem os objetivos dos alunos em 
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relação ao que era importante aprender para a vida de trabalho deles. Introduziu a língua 

materna na alfabetização em substituição ao latim; proibiu aos seus professores os 

castigos corporais e para cujo sucesso desta proibição escreveu um precioso tratado de 

disciplina preventiva; formou os professores na pedagogia do amor aos alunos, 

sintetizada na citação: “À firmeza de pai deveis aliar ternura de mãe”.  

O sucesso na educação exige um educador que harmonize as dimensões 

humanas. O método Lassalista teve como objetivo específico da educação “ensinar os 

mistérios de nossa santa religião... e assim dar aos alunos a educação que lhes convém” 

(Regra I, art. 2). Para isso, “ensinarão os alunos a ler... escrever... e a aritmética” (Regra 

VII, art. 4 e 5). Para a formação à vida social La Salle compôs até um tratado sobre as 

boas maneiras da Cortesia Cristã. De acordo com a época, estes conhecimentos básicos 

e primários já constituíam o instrumento para os outros conhecimentos. 

MÉTODO DE ENSINO HERBART  

Johann Friedrich Herbart, professor, durante toda a vida, tocou a figura mais 

importante do século XIX com a Pedagogia clássica dos Tempos Modernos, onde não 

se limitou a discorrer ex-cathedra sobre os resultados de suas reflexões; sempre teve 

perante os olhos a tarefa de comprovar sua doutrina, através da experiência metódica. 

Quando foi designado professor em Königsberg, em 1810, considerou propícia a 

circunstância para organizar, como complemento de sua cátedra, um centro prático de 

experimentação pedagógica. Herbart construiu o primeiro sistema da teoria educativa, o 

primeiro ensaio de grande parte destinado a explicar e fundamentar o complexo e vasto 

fato educativo num corpo de doutrina. Seu plano de trabalho foi um estudo abrangente e 

sistemático da vida educativa: desde os temas da Didática especial, na qual se revelou 

um talento criador, até as questões dos objetivos filosóficos e das relações da educação 

com a vida e a cultura. Ainda para o autor os termos do problema teórico da Pedagogia 

são: o caráter moral, finalidade da educação, alcançada pela instrução, pela disciplina e 

pelo governo. 

No entanto, para Herbart, a instrução é o círculo de idéias que se vão 

construindo na consciência do educando, graças ao fato da percepção, portanto, a 

instrução tem um fim educativo. Ainda neste sentido para Herbart existem seis classes 
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de interesses: três que provocam o conhecimento e três que provêm das relações sociais. 

As primeiras levam a conhecer as coisas, as segundas, a conviver com os homens.  

O interesse que se liga ao conhecimento pode ser interesse empírico, enquanto 

só se dirige à observação de objetos; interesse especulativo, quando conduz ao estudo 

das leis e relações das coisas e interesse estético, que traz em si a apreciação dos fatos. 

Observar as árvores de um bosque é o resultado de um interesse empírico; reflexionar 

sobre as leis de seu nascimento, o produto de um interesse especulativo., portanto os 

interesses que dão margem às relações humanas são: o interesse simpático, que 

impulsiona o homem a participar na alegria e na dor do próximo; o interesse social, que 

faz sentir o destino da classe social a que pertence do povo, da Humanidade; o interesse 

religioso, que o guia ao sentimento de dependência a respeito de Deus.  

Nenhuma das seis formas de interesse deve ser descuidada ou sacrificada. O 

interesse deve ser multíplice e equilibrado. "A flor não deve romper o cálice – a 

plenitude não deve converter-se em debilidade pelo excesso de dispersão em muitos 

sentidos.  

A matriz teórica  do método tradicional está nos  cincos passos formais de 
Herbart: a preparação, apresentação, comparação e assimilação, generalização e 
aplicação. Esses passos correspondem ao método cientifico indutivo formulado 
por Bacon, dentro da perspectiva empirista que foi a base da construção da 
cientifico dos métodos tradicionais. (Brandão, 1999-pág.41) 

O método Herbartismo fora da Alemanha estendeu-se consideravelmente na 

segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos da América, o primeiro que abriu 

caminho foi McMurry, com a tradução, em 1889, da Psicologia de Herbart.  

O MÉTODO BACADAFÁ 

O mentor do método de leitura Bacadafá, foi criado por Abílio Borges, ou 

melhor, adaptado” sem originalidade” a partir de um método Francês, segundo critica 

do Prof. Costa e cunha, principal entusiasta e divulgador do método de ensino era 

professor das escolas de meninos da freguesia rural da Ilha do Governador, e das 

urbanas Santana e Sacramento, Antonio Estevam da Costa e Cunha, nasceu na cidade 

do Rio de Janeiro, e integrava uma família de professores públicos. Costa e Cunha 

aprendeu as primeiras letras na escola pública primária regida por seu pai, no centro da 

cidade do Rio (Sacramento), onde também iniciou a aprendizagem do magistério como 
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professor adjunto à escola. Formado em Farmácia por esta instituição continuou a se 

dedicar ao magistério público primário da Corte, tendo se destacado, na década de 1870, 

não apenas por sua atuação como co-redator da revista Instrução Pública, mas também 

por produzir livros e compêndios variados sobre instrução e métodos de ensino.  

A trajetória profissional de Costa e Cunha foi marcada pelo seu empenho em 

aplicar e divulgar o novo método de ensino e aprendizagem da leitura – o qual 

considerava "genuinamente nacional" – para os alunos das escolas públicas primárias da 

cidade, o Método Bacadafá, de autoria de Pinheiro de Aguiar, com quem, aliás, 

aprendera pessoalmente a tecnologia pedagógica quando foi nomeado interinamente 

pelo governo para avaliar os resultados práticos da novidade na escola primária de seu 

colega. No momento as questões que  mobilizava as discussões era ensinar gramática 

por método em que o aluno intuísse as regras sem apelo a memorização e ao exercício 

maquinal. Segundo o autor do Bacadafá, a sua metodologia baseava-se na busca por 

uma reorganização total do ensino primário, no que dizia respeito às principais 

disciplinas escolares, e não apenas à leitura e à escrita, embora estas fossem enfatizadas 

como centrais, ponto de partida fundamental à aprendizagem escolar. Dessa forma, o 

seu sistema pedagógico viabilizava, simultaneamente, os processos de ensino e 

aprendizagem de três ramos ou disciplinas escolares: a escrita e a leitura (também 

chamados ramos literários), o desenho e a música (referidos como ramo artístico) e a 

aritmética (a contabilidade).  

Pinheiro de Aguiar afirmava que seu principal objetivo com o método era 

proporcionar a prática ligeira da leitura e da  escrita pelos alunos, em um processo 

crescente de dificuldade do ensino, no qual se incluíam progressivamente a 

aprendizagem de sílabas e letras, a leitura vagarosa, a leitura corrente ou ligeira e a 

leitura expressiva ou analítica, além das regras escriturais de sintaxe, gramática, 

ortografia e fonética (entoação de voz em "leitura alta e baixa").  

Até onde o conselho pôde observar o método Bacadafá apresenta 
vantagens, que parecem preferíveis às do ensino atual até a leitura 
corrente: dái por diante a preferência é ainda obscura, em relação à 
contabilidade pairam ainda muitas duvidas acerca do mérito, que o 
autor afiança, dúvidas, que como desaparecem quanto ao método do 
ensino da música, onde o suplicante mais se distingue e onde melhor 
prova exibiu.(OLIVEIRA,2003 pág.240).  
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Nestes, predominavam a palavração e a análise de frases, isto é, a aprendizagem 

da leitura realizava-se por intermédio não apenas da representação gráfica e fonética das 

palavras, e de pequenas orações delas derivadas, mas, sobretudo, de sua decodificação 

semântica. Nos métodos analíticos, enfatizavam-se, portanto, os processos de cognição, 

interpretação e produção de sentidos no uso da língua e da linguagem. Pelo sistema do 

método Bacadafá, as crianças aprendiam a ler e a escrever partindo do mais elementar 

ao mais complexo, do concreto ao abstrato, sobrepondo-se, sucessivamente, a 

aprendizagem gráfica, fonética e semântica de letras, sílabas, palavras e frases.  

O método de que se trata não é uma quimera, mas pelo contrario digno 
de estado e repetidos tentames, tornando-se, além disso, mui simpático 
pelos cores e símbolos nacionais de que se reveste, entende todavia 
não ser o suplicante, enquanto maior e diuturna experiência não venha 
consagrar ou tornar indubitável a sua bondade máxima;pois que desde 
então somente é que o sistema atual poderá ser desterrado,antes de ser 
perturbado de chofre” Estas palavras justificam o meu juízo e dão 
mais ou mesmo conhecer do método do Bacadafá”. (Oliveira, 2003, 
pg.240). 

Outra inovação do Bacadafá consistia na ruptura com algumas práticas 

tradicionais de ensino da escrita nas escolas primárias, nas quais se enfatizavam a arte 

da caligrafia, ou seja, a aprendizagem de uma escritura manuscrita segundo regras 

rígidas e modelos formais. Estas práticas, ao preocuparem-se demasiadamente com o 

formalismo estético da escritura, traziam sérios problemas ao ensino da leitura e da 

escrita, pois acarretavam longa demora na aprendizagem, muitas vezes ocorrendo a 

saída das crianças da escola sem que tenham adquirido as habilidades elementares do 

escrever, já então considerado diferente (e mais positivo) do que o caligrafa.: é 

importante ressaltar,segundo Aguiar, o seu patriótico método de ensino: propõe-se a 

ensinar, por um meio breve e suave (...) Consta de duas partes distintas. A primeira 

consiste em um quadro, base do método, no qual se acham representados quatro índios 

guaranys, com os respectivos nomes – bacadafá, gajalama, naparasa, tavazaxa – escritos 

por baixo, e, por cima, as cinco vogais. (...) A segunda é um quadro sinótico de silabário 

português, com uma cartilha onde há palavras que serão formadas pelos alunos, a partir 

das sílabas do quadro... (...) É possível perceber, pela explicação do autor, que o seu 

método de ensinar a ler consistia na composição de vários conjuntos silábicos, cujos 

sons emitidos a partir da pronúncia conjugada das letras sugeriam  nomes indígenas – 

bacadafa, gajalama, naparasa, tavaxaza.  
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Tais conjuntos silábicos eram divididos em quadros dentro dos quais havia 

desenhos com representações de rostos de indígenas e caboclos, em uma homenagem ao 

brasileiro e a sua origem étnica. Estes quadros poderiam ser reproduzidos manualmente 

nas ardósias ou em cartões de papel impressos, distribuídos aos meninos como material 

básico de ensino da leitura e escrita, juntamente com a cartilha. Associando a soletração, 

a silabação e a palavração, a partir desses quadros silábicos, os alunos aprenderiam a 

visualizar as letras e figuras pictóricas, e não somente estas imagens como também os 

sons viabilizariam a construção de palavras e frases, cujos núcleos iniciais seriam 

representados pelos nomes indígenas.  

Nesse processo, utilizando as ardósias e os quadros de giz ou de papel cartão 

seriam feitos os exercícios práticos de ditado de sílabas, palavras e frases, todas 

baseadas nas letras e sílabas que compunham os nomes dos indígenas desenhados no 

quadro. No entanto, em relação ao método Bacadafá, cabe ressaltar a sua importância, 

no sentido de demonstrar a dinâmica da produção de saberes e das disciplinas no 

interior das escolas primárias da cidade no final do século XIX, o que destacava os 

professores primários como sujeitos ativos, centrais nesse processo de construção dos 

conhecimentos e das práticas pedagógicas escolares.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  As fontes documentais apresentadas neste artigo demonstraram as mudanças e 

transformações que ocorreram dentro da história da educação no século XIX e a 

influência que os  métodos de ensino tiveram  na educação brasileira .Portanto devemos 

observar que neste momento histórico,no início do período republicano, estes  métodos 

de ensino  deram atenção à educação popular, preocupando-se em difundir as escolas 

primárias. Os conceitos e métodos de ensino e de aprendizagem, assim como os 

homens, são históricos e circunstanciais, diante do exposto, percebe-se que a discussão 

sobre os métodos de ensino e de aprendizagem  não é algo tão simples como alguns 

educadores podem  pensar.  

Para que se possa compreender o trabalho de implantação torna-se fundamental 

uma análise histórica e educacional dessas metodologias. Dessa forma, analisando as 

representações sobre métodos de ensino da leitura e da escrita nas décadas do século 

XIX, foi possível mostrar que cada mentor e sua metodologia, buscavam apresentar 
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resultados que evidenciavam  especialmente o ensino da leitura e de escrita, não 

podendo ser analisados, como saberes pedagógicos que funcionavam  como dispositivo 

de adequação de práticas escolares, pois dependiam do modo como cada cultura 

associaria os saberes aos atuantes e  responsáveis pelo processo educacional. Ainda 

nesse sentido, os métodos de ensino e de aprendizagem  apresentados aqui  não devem  

ser lidos e compreendidos de maneira superficial, devem ser vistos como abordagens 

fundamentais da história da educação  que influenciaram de forma direta os moldes de 

educação ainda  presentes nos dias atuais. É importante salientar que a passagem  de um  

momento histórico para outro, unificava o velho, fazendo uma releitura para criação do 

novo.  

Assim, os  métodos apresentados aqui apenas  resume as teorias educacionais e 

sua influência  no século XIX, é sintetiza um pouco  o espírito de cada época,  seus 

pensadores e seus objetivos  e ainda  parafraseando  Oliveira: “ As coisas quanto mais 

mudam mais permanecem as mesmas” 
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